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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

A civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása  

 
Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Szociális és Humánügyek Bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A civil szervezetek támogatására vonatkozó felhívás a költségvetés elfogadását követően 

kerül kihirdetésre a helyben szokásos módon. 

 

A felhívást a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló 

szabályzat tartalmazza, amelyben felülvizsgálatra kerültek azok a részek, amelyek a 

szabályzat meghozatala óta elavultak, illetve új szabályozást igényelnek.  

 

A szabályzatban az alábbi módosításokat javasoljuk alkalmazni:  

 

- a civil szervezetek részére kötelezettség volt az, hogy az általuk szervezet tevékenységekről 

a helyi lapban beszámoljanak, a továbbiakban ezt egy összesítő formájában megtehetik az év 

során egy alkalommal, amelyről a helyi lap szerkesztője igazolást állít ki, 

- a támogatással való elszámolás évente február 28-i határidővel került eredetileg 

meghatározásra, azonban mivel ekkor már közzé van téve a tárgyévi pályázati kiírás, 

amelyben feltételként van meghatározva az elszámolás benyújtása és annak elfogadása, így 

ezt a határidő egy hónappal hamarabbi időpontban került meghatározásra,  

- szintén az előző pontban említett feltétel teljesítése céljából külön válik az előző évi 

elszámolás befogadása és a tárgyévi támogatás megállapítása a pályázati felhívásban,  

- a támogatás önereje a támogatott összköltségvetés 10 %-ban került meghatározásra,  

- a támogatás igényléséhez a továbbiakban nem lesz kötelező benyújtani a szervezet éves 

költségvetését, tekintettel arra, hogy az jogosultsági szempontokból a fenti pontnak 

köszönhetően nem lesz releváns.  

 

Fenti módosítások a civil szervezetek számára jelentenek további biztonságot valamint 

támpontokat a támogatásuk jogszerű felhasználásához, Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Füzesgyarmat, 2017. február 7. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

 

 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (II. 16.) határozata  

A civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 

felülvizsgálatáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a civil szervezetek 

és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatát és azt a határozat 

melléklete szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.  

 

Határidő: 2017. március 31.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 


